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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه فرهنگ سا مز انی با تعهد سا مز انی و کیف تی
روش پژوهش ت یصو فی از نوع همبس گت ی اس .ت

د تامدخ ر نانمس هاگشناد  ا .تس   

راک ،یرامآ ةعماج ک نان نایوجشناد و

م سیدرپ ر یزک

هاگشناد         

سمنان میباشند .نمونه به روش تصا فد ی ساده و ب نانکراک ،مجح ا      344و دانش نایوج  344نف ختنا ر ا .دیدرگ ب   
ابزارهای تحقیق شامل ،پرسشنا هم فرهنگ سا مز انی محقق سا هتخ بر اساس مزاس گنهرف لدم ا  نورماک ین وو وو ووووو ک نیو
(  ،) 1999پرسشنا هم تعهد سا مز انی بالفور و وکسلر (  ) 1996و پرسشنا هم کیف تی

خدمات  SERVQUALبرگر زا هتف

مدل پاراسورامان و همکاران ( ) 88 91میباشد .روایی ابزارهای اندازهگیری ،از نوع روای یاوتحم ی ییییی است

ییایاپ و   

ابزارها نیز بر اساس فر وم ل آلفای کرونباخ برای پرسشنا ا هم فره  ربارب ینامزاس گن ((( (((( )0/98تعه  ینامزاس د (( (((  )0/ 75و
کیف تی

خدمات (  )0/ 84تأیید شد .به نم ظور تحلیل دادهها ا ن زا زی آم  یطابنتسا و یفیصوت را ا فتس ا جیاتن .دیدرگ هد       

پژوهش حاکی از وج دو رابطه نعم ی دار و مث تب بین فره ینامزاس گن    با ا تعه و ینامزاس د

مدخ تیفیک ا .تسا ت    

همچ ین ن تم غیر فرهنگ سا مز انی می تواند حدود  0/ 81درصد از تغ عت تاریی ه مزاس د ا دودح و ین       0/ 91از تغ تاریی
کیف تی

خدمات را ت ییب ن کند.

کلید واژه ها :فرهنگ سازمانی ،تعهد سازمانی ،کیفیت خدمات.SERVQUAL ،
دریا تف
1
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مقدمه
در قرن بیست و یکم همزمان با افزایش سطح تخص ییغت ،ص ر ،یکیژولونکت ،یناهج عیرس تا      
سیاسی ،فره گن ی و اقتصادی ،سا مز انها ددجم فیرعت هب روبجم
شدهاند .با این وج ،دو علیرغم پیشر تف

گسترده تعنص

یها ای س دوخ ینامزا   
    اس تارت ژژژ 

و فنآوری ،وم ضوع فرهنگ سا مز انی به

ع ون ان یک پدیده اجتماعی غیر قابل انکار ،همچنان ب کی ناونع ه ی زا  تیقفوم یدیلک لماوع      
سا مز انی محس بو میش دو  ،این بدان دلیل است که فرهنگ سا مز انی عامل اصلی ت ییع ن رویهها ا و
ل مش د و تالک ر تن  ی هج   
تها ارائه راهحل ل
روشها (جارناگین وهمکاران ،) 2012 ،1هماه گن ی قابلی 
تس س یاهدرواتسد لیه ا  نامز ا نسیند( تس

مه و کککککککککک ک ککککک اران .)4002,2فره لماش ینامزاس گن       

جم موعهای از ار شز ها ،باورها و ر تف ارهای مشترک ع نی ی و غیرع نی ی است

هب هک     شکلللگ ییی ری

محیط نم حصر بفرد اجتماعی و روانی در سا مز ان کمک نم فر و هدو ت و اهرا

تصمممیمگ ییی ریها ای

سا مز انی را هدایت میکند (هابربرگ و ریپلی )8002 ،3یکی از شاخصها ای بس تهج مهم رای   

هدایت ر تف ار کارکنان در سا مز ان محس بو شده و میتواند بر عملکر ،د س تخ کوشی و ن یروآو
کارکنان و پیامدهای سا مز ان ت یثأ رگ و دشاب راذ

یحارط تهج رد دشرا ناریدم هب

 و ا یارج       

ن )3002( 5تعم قدند ،،،
برنا هم ها و طرحهای سا مز انی کمک کند (اسم تی  .)3002،4یترام و نیترام نن نن

فرهنگ سا مز انی به مفهوم درک مشترک اعضاء از رویکردهای سا مز ان و عامل تمایز هر سا مز ان
از سا مز انهای دیگر اس .ت در واقع فرهنگ سا مز انی درک مشترک کارکنان از اق نامزاس تاماد   
در درون با تف

سا مز ان است و میتواند از سا مز انی به سا مز ان دیگر تم فاوت باشد (ون دن ب و گ

ویلدروم .)4002،6کامرون و کویین )6002( 7ن  ،دندقتعم زی گنهرف  ینامزاس ا یتخانش یوگل

است که به کارکنان کمک میکند تا نس تب

به ماه تی

و چ وگ نگی ان ماج

    

عف ال ییی تها ای س ینامزا

آگاهی یابند .ادگارشاین (  ) 2010نیز تعم قد اس ،ت فرهنگ سا مز انی ال وگ یی از مفروضات ب ین ادین
مشترک بین کارکنان سا مز ان است که در جریان ایجاد یکپ و یلخاد یگچرا

اب قابطنا طیحم      
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4. Smit
5
. Martin & Martin
6. Van den Beg & Wilderom
7. Cameron & Quinn
2

16

بررسی رابطه فرهنگ سا مز انی با تعهد سا مز انی  / ...خشکاب و همکار

خارجی هتخومآ شده است و به ع ون ان روش درست ادراک ،تفکر و احساس درباره مشکالت به
کارکنان جدید تنم قل میش دو  .در جریان شکلگیری و تکامل فرهنگ سا مز انی عوامل دعتم دی
نظیر؛ وج دو یا عدم وج دو رقبا ،شرایط اقتصادی ،ماه تی

کسب و کار ،ماه تی

عملکرد کارکنان،

یم زان توجه به عوامل درونی و بیرونی سا مز ان ،یم زان بث ات و یا تغ یی ر محیط و یم زان ک تن رل فرآیند
یا با دز ه سا مز انی وم رد توجه قرار گر هتف اند .مزیت اصلی این طبقهبندی ،قابل تی

ت یصو ف فره گن

سا مز ان به روشها ای تخم ل بت هب و ف ععع عععع آن مش ندرک صخ    جه تتتگ ییی ری آت تسا نامزاس ی   

(هسکت .) 2011 ،1والچ ) 1993 ( 2انواع فرهنگ سا مز انی را شامل؛ فرهنگ بوروکراتیک ،فرهنگ
ن آو ورانه و فرهنگ حمای گت ر میداند .ک یو ی ابرور و ن خخخخخ  )1891( 3چ فیصوت تهج ار یبوچرا    

فرهنگ سا مز انی و ابعاد آن ،با ع ون ان چارچ بو ار شز های جامع ( )CVFمطرح کردهاند .در این
مدل ،فرهنگ سا مز انی شامل ،یک بعد انعطاف پذیری  -ک تن رل ینورد دعب کی و ی       -بیرونی
اس .ت بعد اول بیانگر حد و اندازه تأکید سا مز ان بر تغ یی ر یا بث ات اس .ت تمرکز بر انعطافپ ذذذ یری،
بیانگر تمایل سا مز ان به انعطاف پذیری و پاس وگخ یی است و تمرک ش رب ز ااا ااااخص ک رگنایب ،لرتن   
تمایل سا مز ان به بث ا ،ت ک تن رل و هدایت شدن اس .ت دو یم ن بعد بر شاخصهای درون یب و ی ر ینو   
تمرکز دارد و بیانگر تأکید س .تسا ینوریب و ینورد طیحم رب نامزا طیحم
سا مز ان بر حفظ وض تیع

ینورد گنهرف   

      

وم ج دو تأکید دار .د در حالی ک ،ه فرهنگ بیرونی بر رقاب ،ت سازگاری و

تعامل با محیط پیرا وم ن سا مز ان تأکید دار .د در راستای دو بعد ذم کور ،چهار نوع فرهنگ ش ؛لما
فرهنگ گروهی ،فرهنگ توس هع ای ،فرهنگ نم طقی و فرهنگ بوروکرات .دندش حرطم زین کی    
کامرون و کوین (  ) 1997ابعاد فرهنگ سا مز انی را شامل؛ فرهنگ سلسله مراتبی ،فره زاب گن ا ،ر   
فرهنگ قبیله و فرهنگ ادهوکراسی میدانند .در فره ،یبتارم هلسلس گن     روی ییهها ای ق رب ینونا   
عملکرد کارکنان حاکم است

ناربهر و    عف ال ییی تها ا ،ق و نیناو سیاس تتتها ای رس ار نامزاس یم   

هماهنگ و سا مز اندهی میک نن د .در فرهنگ بازار ،بر تعامالت سا مز ان با ذینفعان بیرونی س نامزا
نظیر؛ ت مأ ینک نن دگان ،مشتریان و پیمانکاران ،رقابتپذیری و دس یت ابی به بهرهوری تأکید میشو ددد .
فرهنگ قبیلهای بر روابط انسانی و نوعدوستی در سا مز ان تأک دی

ممم یکنددد .ن گنهرف مراهچ عو   

1

. Heskett
Valtch
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سک نن ده فرهنگ سا مز انی ادهوکراسی اس .ت تأکید عمده این نوع فرهنگ ،تقویت
سا مز انی عنم ک 
کار فآ رینی و خالق تی

با هدف توس هع محص تالو و خدمات جدی آ و د م هدنیآ یارب ندش هدا

است ( ب گنی ل و همکاران .) 2013 ,1ماه تی

   

بین رشت هههای فره ،اهریغتم یگدرتسگ ،ینامزاس گن     

عوامل و عناصر تشکیل دهنده آن جنم ر به انجام پژوهشهای زی د یدا ر هنیمز نیا  .تسا هدش    
لوک و کرا وف رد )4002( 2تعم قدند ،فره گن

س ینامزا

ممم یتوانددد ب عت ر ه و د

راک درکلمع ک نان    

سا مز ان ت یثأ ر ب ذگ ار .د ولف گانگ ) 2013 ( 3نش گنهرف نیب ،داد نا ینامزاس دهعت و ینامزاس

ارتباط وج دو دار .د مانتج و مات نی ز )9002( 4نیز طی پژوهشی نشان دادند ،بین فره و ینامزاس گن

    

تعهد سا مز انی رابطه وج دو دار ،د همچ ین ن آنها نشان دادند هم فرهنگ و هم تعهد سا مز انی رجنم

به تغ یی رات ن آو وران د ه ر نامزاس     ممم یگردنددد .زآ ادی و همک ارا ننن ) 2013 ( 5ن نیب دنداد ناشن زی     
فرهنگ سا مز انی با ابعاد؛ مشارک ،ت پایداری ،سازگاری و ما وم ریت سا مز انی و تعهد س اب ینامزا   
ابعاد؛ تعهد عاطفی ،مستمر و ه جن اری رابطه وج دو دارد .آنها بیان کردند تعهد و فرهنگ سا مز انی

بر ارتقاء و ن آو وری محیط کار و سا مز ان ت یثأ ر دار .د همچ ین ن احمدشاه و همکاران ،) 2012 ( 6طی

پژوهشی نشان دادند بین فرهنگ سا مز انی و رضایت ش ینامزاس دهعت اب نانکراک یلغ نیب رد

    

اعضاء هیات علمی رابطه وج دو دار .د اگر چه فرهنگ سا مز انی عامل مه درکلمع رب راذگرثا م     

کارکنان سا مز ان است (ناکا یم ا سمپ وی  ) 2011 ،7با این حال ،تعهد س یکی ناونع هب زین ینامزا زا   
عوامل تع یی نک نن ده هم بر افزایش توان عملکرد مطل بو و ه راک تیقفوم رب م ک نان نامزاس رد

   

ت یثأ رگذار است (سوسا و کلو .) 2012 ،8احساس انس  رد قلعت و ماج ممممم مزاس یاضعا نای ا دیلک ن     
اثربخشی سا مز ان است و این امر مز انی تحقق مییابد ک مزاس یاضعا ه ا هب تبسن ن
ال وگ های سا مز انی احساس تعلق کرده و عملکردشان به تحق مام ق و ،تیر

و فادها

و نامزاس    
ار شز ها ای

سا مز انی کمک کند ( نیم گ و همکاران .) 2011 ،9عل للیرغممم ت مزاس دهعت زا ددعتم فیراع اا اا ااااانی،
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مضمون مشترک تمامی این تعاریف نتبم ی بر پای نب دی و تعلق کارکنان نس تب

نامزاس لوصا هب    

اس .ت یمد ر و همکاران )9002( 1تعم قدند ،تعهد یک رابطه شخصی با عوامل س هک تسا ینامزا    
تهای س ینامزا
جنم ر به تضمین و به دوب عملکرد کارکنان در وم قعی 

ممم یگ در ددد  .کارک عتم نان هد   

میکوشند تا سطح عملکرد آنها فراتر از انتظارات رسمی سا مز ان ب دو ه و مش تکرا

لباق ریثأت و    

توجهای بر عملکرد سا مز ان داش هت باشند (پریرو گوردن .)5002،2در واقع ،تعه یعون ینامزاس د    

دلبس گت ی عاطفی و روانی نس تب

به سا مز ان است که جنم ر به رضایت فرد از عضویت در س نامزا

ن) 2014 ( 4
و یم ل به ماندگاری وی در سا مز ان ممم یشو ددد (ویل راکمه و نج ا نن ننن .)9002،3او رم ر یدا ن ن
تعم قد اس ،ت سه جزء اساسی تعهد سا مز انی شامل؛ شنا تخ

" باور و پذیرش اه یاهشزرا و فاد   

سا مز ان" ،مشارکت " تمایل کارک شالت و تیلاعف ماجنا هب نان تسم م یگیپ و ر ررر رررررررررررر" ،و و یراداف

"تمایل و عالقه پایدار به سازمان" اس .ت ؛لماش ار ینامزاس دهعت دعب هس نلآ و ریام        "تعهد
عاطفی" " ،تعهد مستمر" و "تعهد ه جن اری" میدانند .تعهد عاطفی به نعم ای وابس یساسحا یگت   
کارکنان به سا مز ان اس .ت کارکنان با تعهد عاطفی قوی تمای نامزاس رد ءاقب و یراگدنام هب ل
دارند (ایورسون و بوتیرگ،

5

درک هزی هن های ترک خد تم

   

 .) 1999تعهد مستمر به مفهوم تعهد کارکنان به س هطساو هب نامزا    
اس .ت به عبارتی الد یل اصلی تعه هب نانکراک رمتسم د نامزاس

   

شامل؛ درک هزی هن های ناشی از ترک سا مز ان نظیر؛ از دست دادن حق قو و مزایا و تس زا تالیه

یکسو و فقدان فر تص های کاری عتم دد از سوی دیگر است (گاتمن و وانر .)4002،6تعهد مستمر
مستمر باعث میش دو کارکنان علیرغم رضایت شغلی ،نس تب

به سا مز ان عتم هد و وفادار بمان و دن

نارضایتی شان را نادیده ب یگ رند .تعهد ه جن اری به مفهوم احساس اجبار کارک دنام یارب نان ن در   
سا مز ان به نم ظور کارکردن در با تف

فره گن ی ،ارزشی و اجتماعی پذیر هتف شده است (اپ وب لی مم ممم،7

 .)4002سیلورسان ( )4002در پژوهشی نشان دا ،د بین فرهنگ س عت و ینامزا ه مزاس د ا هطبار ین     
وج دو دار ،د وی مطرح کرد فره  ،کیتارکوروب ینامزاس گن ک م نیرتم ی دهعت ناز گنهرف و       
1

. Demir & et al
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عاطفی بیشترین یم زان تعهد سا مز انی را در کارکنان ایجاد میکند .بالفور و وکسلر (  ) 1996نیز سه
بعد تعهد سا مز انی را شامل " تعه نامه د ن یزاس د

ی" و " تعه ا هلدابم د یی ییی"
" " ،ته گتسویپ دع یی یی

یدانند " .تعهد همانند سازی" ،به نعم ای هماهنگ شدن کارک  اب نان ا و فاده
م 

ومأم ری ییتها ای

سا مز ان اس .ت کارکنان از دنبال کردن اهداف و رسالتهای سا مز انی ،که باعث خد تم

به مشتریان

یش دو  ،احساس ا ختف ار میک نن د" .تعهد پ وی س گت ی" ،اعتقاد فرد به اینکه اعضاء س سپاولد نامزا   
م 

یکدیگر هس نت د .در این نوع تعهد ،اعضای یک سا مز ان ،سا مز ان دوخ را مانند یک گروه پیوس هت

و مانند یک خانواده میدانند .خآ رین بعد تعهد سا مز انی "تعهد بم ادلهای" ،است که از دلبست گگگ ی
ناشی از پاداش های مالی فراتر ممم یرود (ب رلسکو و روفلا  .) 1996 ،،،،،آنه  ا طط طططی پژوهش ششی در س لا
 1996به بررسی پیشایندها و پسایندهای هر سه بعد تعهد سا مز انی پردا نتخ د و تم غیرهای مشارک ،ت

هوشمندی ،کیف تی

نظارتی ،غنیسازی ش ومع تامدخ ،یلغ م  ،ی ی ر دزمتسد و یریگدا ضضضضض ض ضضضضضضضایت

بخش را به ع ون ان پیشایندهای مؤثر ب عت ر ه مزاس د ا ینچمه .دندرک یفرعم ین نننننن ننننننن عریض یلع ،ی   
محمدی و گل پ ( رور

 ) 1386ن اشم زی رر رررکت در تصمممیمگ ییی ری ،چش غش زادنا م للل للللی ،اعتم هب دا   

سرپرس ،ت رضایت از پردا ،تخ فر تص

ترفیع ،انگیزش درونی ،کیفیت سرپرستی ،ترک خد ،تم

جایگزینهای شغلی ،ر تف ارهای فرا نقشی ،اعتماد سا مز انی ،دلبست گگگ ی شغللی ،دلبست گگگ ی به ک ککار،
رضایت از سرپرست و همکاران را به ع ون ان تم غیرها ای پیشا ایند و پسا ایند تعه حرطم ینامزاس د    
کردند .با توجه به نتایج به دست مآ ده در وم رد رابطه ابعاد تعهد سا مز انی ،پیشایندها و پسایندهای
آن در مطالعات عتم د ،د از فرهنگ سا مز انی به ع ون ان پیشایند و از کیف تی

خدمات به ع ون ان پسایند

تعهد سا مز انی در ال وگ ی پژوهش حاضر استفاده شده اس .ت در ادبیات مدیریت کیف ،تی ار شز ها
تهایی را شکل میدهند که جنم ر ب هعسوت ه   
و اعتقادات سازنده فرهنگ سا مز انی ،فلسفه و سیاس 
ممم یگ در ددد (وال مد ننن .) 1993 ،1پراجوگ ومرد کم و و تتتتتتت

اقدامات مدیریت کیفی تتت در س نامزا

2

( )5002تعم قدند ،مطالعات نشان داده اس ،ت فرهنگ انعطاف پذیر و عدم تأکید بر سا تخ ار ک تن رلی
و تم مرکز بر کیف تی

ک )3002( 3ج تیریدم یناسنا یاه هبن    
أت تامدخ ثیر نیاک .تسا راذگ ا کککک کککک

کیف  .داد رارق هجوت دروم ار تی او زا

  

که اا ای تم ف رییغت ،لیهست یارب یتوا ا و ر ءاقت         
تکن ییی 

1. Waldman
2. Prajogo & McDermott
3. Kaynak
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یها ا ،شناس یا ی ،نانکراک    
رویکردهای انسانی سا مز ان نظیر؛ مشارکت کارک د نان ر تصمممیمگ ییی ر 
کارتیمی و استفاده از ارتباطات مؤثر ،جهت ایجاد تعه د د ر  نانکراک  ن هب تبس

فادها ققحت       

سا مز ان یاد کر .د مان وی ن و همکاران )9002( 1تعم قدند ،فرهنگ سا مز انی ،نظام ار شز های پذیر هتف
شده سا مز ان است که بطور مستمر سا تخ ار و عملیات سا مز ان را تحت ت یثأ ر قرار میدهددد .ماه تی
تفایرد نایرتشم      

فرهنگ سا مز انی بر عملکردهای ونتم ع سا مز ان و نیز ب هک یتامدخ تیفیک ر

میک نن د ،ت یثأ ر دار .د ایجاد فرهنگ مشارکتی یم ان کارکنان سا مز ان باعث ممم یشو ددد  ،تیریدم
رفاه کارکنان توجه داش هت باشد که این امر ،دوخ میتواند جنم ر به ای و تحار وج داج

هب   

یرارقرب     

روابط بوخ کارک نامزاس نایرتشم اب نان و یی .دوش اراکمه ننننننن نننننننن )9002( 2تعم قدن گنهرف ،د   

سا مز ان میتواند از طریق ارزیابی کیف تی

خدمات ب رتشم ر ی اذگب ریثأت نا ر ددددددددد  .فره ینامزاس گن   

حمایتی ،کارکنان را برمیانگیزد تا به نیازهای مشتریان براس سا

زا اهنآ راظتنا تامدخ تیفیک      

پاسخ دهند (سیرا و تیوک کم ییییی .)5002 ،3ماس ار و ولیوا سسس  )5002( 4تعم قدن عت د ه مزاس د ا ،ین    
ال وگ ی وفاداری کارکنان به سا مز ان ،ان مزاس فیاظو ماج ا هب تبسن ییوگخساپ و ین

    وظ فیا

محول شده اس .ت بنابراین کارکنان عتم هد ،هویت فردی دوخ را با اهداف و ار شز ها ای س نامزا
شناسایی میک نن د در ن ،هجیت یم زان غ تبی کارکنان کاهش و تعهد به کیف تی خدمات مؤثر ،افزایش
مییابد .از یم ان عوامل عتم ددی که میتواند به ع ون ان یک مزیت رقابتی در جهت ج بذ مشتریان
بیشتر ،برای سا مز انها مطرح باشد ،یک عامل مهم که مستقیم ًاًا با تجربیات مشتریان مرتبط اس ،ت
کیف تی
وض تیع

خدمات است

ینرک( ن و 

ولیت ررر رررر .) 1992 ،5کیف تی

ا رگنایب ،تامدخ ر بایز ی زا نایرتشم    

کلی خدمات ارائه شده توسط سا مز ان است (ک رجیملو  .) 1993 ،،،ای رب بلغا یبایزرا ن

   

اساس درک مشتریان از خدمات دریا تف ی و ن هجیت نوع تعامالتی است که بین مشتریان و کارکنان

سا مز ان برقرار میش دو (ک نی گ و گاری .) 1997 6تعریف کیف تی
چالش بران یگ ز اس .ت چنگ و تام (  ) 1997تعم قدند ،کیف تی
اس و ت

نآ زا یدحاو فیرعت

در آ  موزش

کی یلاع

هفیظو      

یک واژه بم هم ،پیچیده و چند وجهی

   وج ه .درادن دو ر زا کی عفنیذ ان سی ؛لماش یشزومآ متس    

    

       

1. Mannion & et al
2. Yee & et al
3. Sierra & McQuitty
4. Muthuveloo & Rose
5 .Cronin and Taylor
6. King & Garey
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دانش وج یان ،کارکنان و اعضاء هیات علمی با توجه به نیازهای صاخ
کیف تی

زا یتوافتم فیرعت ،دوخ

خدمات زومآ شی دارند .به ع هب نایوجشناد لاثم ناون ناونع ذ زا یکی ی متسیس ناعفن

      

زومآ شی ،از خدمات ارائه شده توسط دانشگاهها استفاده میک نن د و هم ر اهنآ ،رما نی ا رد هرمز     
مشتریان اول هی عف ال تی
شزومآ

دانشگاهها قرار میدهد (مارزو همکاران .)5002 ،1ارتق تامدخ تیفیک ءا    

عالی ،مستلزم ایجاد فرهنگ و ج هک تسا ینامزاس و

مها ای
رییغت هب رجنم رد         سیستم م

تصمیمگیری ،رویههای عملیاتی و هدایت نم ابع انسانی سا مز ان گر دد (مسدقارد .)6002 ،2در این
راستا ،تغ یی ر جهت فرهنگ سا مز انی از رویکرد سا تخ اری تم مرکز و تعهد ب ریدم ه ی هب ،دشرا ت    

سمت تمرکز دز ایی ،مشارکت کارکنان و رهبری حمایتی ،میتواند جنم ر به تحقق سیستم تضمین
کیف تی

ش دو ( یم زیکاکی .)3002 ،3تلفورد و ماسون )5002( 4تعم قدند ،کیف تی

ب ظتنا حطس ه ا و تار     
مش و تکرا

خدمات زومآ شی
        

وخ استههه هااای دانش ؛ریظن یشزومآ تامدخ زا نایوج ،تامدخ نیمضت    

نکراک یلدمه ا ،ن فشا هزیگنا و نانکراک درکلمع و شقن تیف تهج نانکراک               

    

مشارکت در عف الیتها بس گت ی دارد .وینستد )0002( 5نشان دا ،د در را هک یتروص ا هئ     ده اگدن ننن
خدما ،ت از انتظارات مشتریان آگاهی داش هت باشند ،میتوانند به ارائه خدمات مطل بو و رض تیا
ب انچ ،نیاربانب .دنزادرپب شخ ن د هچ ان ظتنا زا نایهاگش ا تار دان یوجش ا دنشاب هتشاد یهاگآ ن     

             

یتوانند ر تف ار دوخ را با آنها سازگار ک نن د .گ الو ( )1 99 1ن اشن یشهوژپ یط زی ن د  ا تیفیک ،د     
م 
خدمات دریا تف ی ،پیشایند رضایت دانش وج یان اس .ت بنابراین نگرش مث تب

دانش وج یان ب تیفیک ه

خدمات میتواند شیب بذج ،هجیتن رد و اهنآ تیاضر هب رجنم تر .ددرگ دیدج نایوجشناد    
رویکردی که تحقق آن میتواند ،تحت ت یثأ ر فرهنگ سا مز ان و تعهد کارکنان نس تب

     

به تامدخ

ارائه شده توسط سا مز ان به مشتریان باشد (بل ووو  .)7002 ،6در هم و اتسار نی فادها هب هجوت اب       

پژوهش مدل مفه مو ی ارائه شده در شکل  1مشخص شده اس .ت

1.Marzo & et al
2 .Mosadeghard
3 .Mizikaci
4 .Telford & Masson
5. Winsted
6. Bellou
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

فرهنگ سا مز انی ک  نیوک و نورما (( (((  ،) 1999تعه امزاس د نن نننی ب  رلسکو و روفلا (( (((  ) 1996کیف تی
خدمات پاراسورامان و همکاران () 88 91
سواالت پژوهش:
 .1وض تیع

فرهنگ سا مز انی در کارکنان پردیس مرکزی دانشگاه سمنان چ وگ نه اس ؟ت

 .2وض تیع

تعهد سا مز انی در کارکنان پردیس مرکزی دانشگاه سمنان چ وگ نه اس ؟ت

 .3وض تیع

کیف تی

خدمات از دیدگاه دانش وج یان پردیس مرکزی دانشگاه سمنان چ وگ نه اس ؟ت

 .4چه رابطه ای بین اب اع ددد فره ینامزاس دهعت اب ینامزاس گن و ک  ی تامدخ تیف

ک رد ا نانکر         

پردیس مرکزی دانشگاه سمنان وج دو دار ؟د
 .5قابل تی

پیشب نی ی تعهد سا مز انی از طریق فرهنگ سا مز انی در پردیس مرک نانمس هاگشناد یز   

چ وگ نه اس ؟ت
 .6قابل تی

پیشب نی ی کیف تی

خدمات از طریق فرهنگ سا مز انی در پردیس مرکزی دانشگاه سمنان

چ وگ نه اس ؟ت
روش پژوهش

مطال هع حاضر از نظر هدف یک پژوهش ت صو یفی از نوع همبس گت ی است و بر اساس نوع استفاده

میتوان آن را در مز ره تحقیقات کاربردی دانست و از بعد مز انی تحق و یعطقم قی

عون رظن زا     

داده ها ،پژوهش کمی محس بو میش دو  .جا هعم ش رضاح شهوژپ یرامآ اااا ااااامل؛ کل ییی ه کارک نان
دانشکدهها ای پ حت لاسرد نانمس هاگشناد یزکرم سیدر صصصصص ص صصصصصصصیلی  39 13 -29 13ش ناریدم لما   
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گروهها و کارشناسان شزومآ

و کل هی دانش وج یان دانشکدههای روکذم

جدول وم رگ ادعت ،نا د     344نف زا ر و نانکراک

ممم یباشنددد .ب زا هدافتسا ا

دادعت      344نف زا ر نومن ناونع هب نایوجشناد ههههههههههه

پژوهش ت ییع ن و با استفاده از روش نمونهگیری تصا فد ی ساده ان خت اب شدند و پرسشنا هم ها توسط
ی :اب شجنس راز
آنها تکمیل گردید .ابزارهای س لماش شجن     -1فرهن اس گ ز نام یی یی
سا مز انی مقیاس  37مادهای محق لدم ساسا رب هتخاس ق

نورماک ینامزاس گنهرف

گنهرف   

ک و و نی

     

(  ) 1999میباشد .در آن  13ماده شامل  10ماده فرهنگ بوروکراتیک نظیر؛ (ال وگ ی ارتباط و تا
ر تف ار کارکنان توسط سا مز ان ت ییع ن درگ یم ددددد ) 8 ،گنهرف هدام   

طایف هههای نظ  ؛ری ( (کارک ان ننن با

مس شم نامزاس روما ماجنا رد نالوو ا نراد تکر دددددددددددد دد) ،فره  ؛ریظن هناروآون گن (((((( (فر را تص ا هئ     
پیشنهادهای جدی یید ب مزاس نانکراک ه ان     داده ممم یشو ددد ) و  6رازاب گنهرف هدام  ؛ریظن (((( (((((ش هکب
ارتباطات و ت زو یع خدمات در سا مز ان نتبم ی بر عدالت است) را وم رد س جن ش قرار می دهد .این
مقیاس توسط شرکت ک نن دگان روی یک مقیاس لیکرتی پنج درجهای از کامال وم افقم تا ک الما
خم الفم پاسخ داده شد -2 .تعهد سازمانی :ابزار سنجش تعهد سا مز انی مقیاس نه دام هههای تعهد
سا مز انی بالفور و وکسلر (  ) 1996ب دو که دارای  9سوال میباشددد .در آن س دننامه دهعت هدام ه   
سازی شده ( ازق یب ل من به ای یین س تاهابم نامزا   
همکارانم در سا مز ان نس تب

ممم یکنممم ) ،س  دهعت هدام ه پپپ پپپپیوست گگگ ی ( ازق لیب

به من بی توجهند)  ،و سه ماده تعهد بم ادلهای ( از قبیل در س زا نامزا

عف ال تی های من قدرشناسی میش دو ) را وم رد س جن ش قرار میدهد .این پرسشنا هم توس تکرش ط
ک نن دگان روی یک مقیاس لیکرتی پنج درجهای از کامال وم افقم تا کامال خم الفم پاسخ داده شد.
 -3کیفی امدخ ت تتتت ت :اب تامدخ تیفیک شجنس راز

سایقم   

      

 22م اا ادهای SERVQUAL

برگر هتف از مدل پاراسورامان و همکاران ( ) 88 91است که دارای  22سوال میباشد .در آن  4ماده
پاس وگخ یی ( از ق یب ل به وخ اس هت های مشتریان به وم قع رسیدگی میش دو )  4ماده همدلی ( از ق لیب
کارکنان سا مز ان ب تیمها نایوجشناد یصخش یاهزاین ه     
کارکنان سا مز ان نس تب

ممم یدهنددد)  4تعا هدام مم ممماد ( از ق لیب

به وظایفشان عتم هد و دقیق عمل ممم یک نن ددد) و  6لیبق زا( نیمضت هدام    

کارکنان این سا مز ان در انجام وظایف و مسئول تی های دوخ کامال حر هف ای ،مطلع و مسلط عمل
میک نن د) را وم رد س جن ش قرار میدهد .این مقیاس توسط ش تکر

 یور ناگدننک ی سایقم ک    

لیکرت رد جنپ ی ج زا یا ه الماک  الماک ات مقفاوم م مفلاخ یاهرازبا ییاور .دش هداد خساپ     
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اندازهگیری پژوهش حاضر ،از نوع روایی مح وت ایی و پایایی آلفای پرسش مزاس گنهرف همان ا ین    
برابر ( )0/98تعهد سا مز انی (  )0/ 75و کیف تی

خدمات (  )0/ 84تأیید شد.

برای تجزیه و تحلیل یا هتف های پژوهش از روش های و نیگنایم ،لودج :دننام یفیصوت رامآ    

انحراف یعم ار و نیز از روش های مآ ار اس بنت اطی مانند ومزآ ن کولموگروف – اسمیرنوف ،ومزآ ن

 tو ضرایب استاندارد همچ ین ن برای بررسی نعم اداری تم غیرها از نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل
استفاده شده اس .ت
یافته ها
پ شی

از آنک نیب طباور ه

هبساحم اهریغتم نومزآ زا هدافتسا اب اهریغتم ندوب لامرن ددرگ          

کولموگروف – اسمیرنوف انجام گردید .نتایج این ومزآ ن در جدول 1ارائه شده اس .ت

     

جدول  .1توزیع نرمال متغیرها
وم لفه
فرهنگ سا مز انی

کولموگروف اسمیرنوف

نعم ی داری

0.664

0 .77 0

تعهد سا مز انی

0.966

0.308

کیف تی خدمات

1.313

64 0 0.

نتایج این ومزآ ن نشان می دهد سطح نعم اداری تم غیرهای پژوهش بیشتر از  0.05است و همچ نین
باید خاطر نشانکرد نرم افزار  Spssطبق قض هی حد مرکزی نتایج این پرسشنا هم را نرمال تش یخ ص
داده اس ،ت لذا فرض هی صفر ی نع ی نرمال ب دو ن تم غیرها مورد تأیید ق هیزجت یارب .دریگ یم رار و    
تحلیل دادهها از نرم افزار  spssو لیزرل استفاده گردید .در ای لیلحت و هیزجت یارب شهوژپ ن      
فرضیات از ومزآ ن tتک نمونه ای و همبس یلک شزارب یسررب یارب و یگت

شهوژپ لدم زا     

مدلسازی عم ا تالد سا تخ اری استفاده شده اس .ت در مدلسازی عم ا تالد سا تخ اری از یک طرف
یم زان انطباق داده پژوهش و مدل مفه مو ی بررسی شد که آیا از برا شز
از طرف دیگر ،نعم اداری روابط در این مدل برا شز

نم اسب بر وخ ردار است و

یا هتف ومزآ ن شد .پس از بررسی رواب نیب ط   

تم غیرهای مشاهده شده با تم غیرهای مک ون ن و همچ ین ن بارهای عاملی هر یک از گویه های مربوطه
ی در گ ما
و حذف گویه هایی که بار عاملی آنها کمتر از  0/3ب دو و تأی یاهوگلا دی    ان زاد هههگ ری ی ی
اول ،در گام دوم برای ومزآ ن فرض هی ها از تخاس تالداعم لدم اری .دش هدافتسا  ودج رد لللللل للللللل2
شاخص های کلی برا شز

مدل ارائه شده اس .ت
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جدول  .2شاخص های برازش مدل مفهومی پژوهش
ن هجیت

مقدار ال وگ

مقدار مطل بو

برا شز

نم اسب

1،44

>3 / 0 0

برا شز

نم اسب

0/ 95

<0/ 90

برا شز

نم اسب

0/ 91

<0/ 90

برا شز

نم اسب

0/ 036

>0/ 05

برا شز

نم اسب

0/ 95

<0/ 90

برا شز

نم اسب

0/49

<0/ 90

برا شز

نم اسب

0/ 95

<0/ 90

برا شز

نم اسب

0/ 95

<0/ 90

برا شز

نم اسب

0/ 029

>0/ 08

شاخص برا شز

χ2/df
)GFI(Goodness of Fit Index
)AGFI(Adjusted Goodness of Fit Index
)RMR(Root Mean square Residual
)NFI (Normed Fit Index
)NNFI (Non-Normed Fit Index
)IFI(Incremental Fit Index
)CFI (Comparative Fit Index

)RMSEA(Root Mean Square Error of Approximation

با توجه به نتایج جدول 2میتوان ن هجیت گر تف

به  dfزیر  3ممم یباشددد ک رادقم ه   

که نس تب

    

نم اسب و پای نی ی اس .ت مقدار  )0/ 029 (RMSEAن لدم شزارب ندوب بسانم هدنهد ناشن زی

سا تخ اری اس .ت به عبارت دیگر دادههای مشاهده شده تا یم زان زی یموهفم لدم رب قبطنم یدا      
تحقیق اس .ت مقدار  NNFI ،IFI ,RFI ،NFIو  CFIباالی  91درصد محاس هب ش ناشن هک هد    
دهنده برا شز

باالی مدل می باشد .به عبارتی دیگر میتوان گفت که دادههای جمع آوری ش هد

به وخ بی ال وگ را وم رد حمایت قرار میدهند.
پس از بررسی و تأیید ال ،وگ برای پاسخ ب ا تالاوس ه ززززز  tت رب یا هنومن ک ااا اااای س تیعضو شجن
تم غیرها و همچ ین ن مدل عم ا تالد سا تخ اری برای بررسی سوا تال  4و  5استفاده شد.
سوال  .1وض تیع

فرهنگ سا مز انی در کارکنان پردیس مرکزی دانشگاه سمنان چ وگ نه اس ؟ت

جدول شماره  3نمایش ت یصو فی نمرهها در مقیاس س جن ش فره و ینامزاس گن
نمرههای افراد وم رد پژوهش با ار شز

نیگنایم هسیاقم     

وتم سط را نشان میدهد.

جدول  .3نمایش مقایسه میانگین فرهنگ سازمانی با میانگین فرضی3
شاخص
فرهنگ سا مز انی
شاخص
مقایسه یم ان یگ ن فرهنگ سا مز انی با یم ان یگ ن فرضی

تعداد

یم ان یگ ن

344

3/ 21

t

درجه زآ ادی
7/ 08

343

انحراف استاندارد
0/ 56

خطای استاندارد یم ان یگ ن
0/ 03

ا تخ الف یم ان یگ ن

نعم اداری

0/512

0/000

با توجه به اطالعات جدول 3و براساس اینک یواسم افلآ زا رتمک یرادانعم حطس ه       

 0/ 05یم

باشد؛ فرض صفر ومزآ ن رد می ش ،دو این به این نعم است که بین یم ان یگ ن نمون م ه و و یسررب در
یم ان یگ ن فرضی جا هعم ( )3تفاوت نعم اداری وج دو دارد؛ با توجه به اینک  نیگنایم ه ن تسدب هنوم    

17

بررسی رابطه فرهنگ سا مز انی با تعهد سا مز انی  / ...خشکاب و همکار

مآ ده بر اساس جدول برابر با  3/ 21می باشد و این مقدار بیشتر از یم ان یگ ن فرضی است در تن  ی هج   
یم زان تم غیر فرهنگ سا مز انی برای نمونه وم رد بررسی بیشتر از حد وتم سط می باشد.
سوال  .2وض تیع

تعهد سا مز انی در کارکنان پردیس مرکزی دانشگاه سمنان چ وگ نه اس ؟ت

جدول شماره  4نمایش ت یصو فی نمره هها ا در مق سای
نمرههای افراد وم رد پژوهش با ار شز

شجنس

نیگنایم هسیاقم و ینامزاس دهعت       

وتم سط را نشان میدهد.

جدول .4نمایش مقایسه میانگین تعهد سازمانی با میانگین فرضی3
شاخص
تعهد سا مز انی

تعداد

یم ان یگ ن

344

3/ 058

t

شاخص
مقایسه یم ان یگ ن تعهد سا مز انی با یم ان یگ ن فرضی

درجه زآ ادی
1/ 687

343

خطای استاندارد یم ان یگ ن

انحراف استاندارد

0/ 0344

0/ 639

نعم اداری

ا تخ الف یم ان یگ ن

0/ 093

0/ 058

با توجه به جدول 4و بر اساس اینکه سطح نعم اداری بیشتر از آلفا مساوی  0/ 05می باش ضرف ؛د   
صفر زآ وم ن تأیید میش دو  ،این به این نعم است که ب  نیگنایم نی ن ب دروم هنوم رر م و یس ی نیگنا       
فرضی جا هعم ( )3تفاوت نعم اداری وج دو ندارد؛ با توجه به اینکه یم ان یگ ن نمونه بدست رب هدمآ   
اساس جدول برابر با  3/ 058می باشد و این مقدار تقریب ًاًا برابر با یم ان یگ ن فرض ،تسا ی

هجیتن رد   

یم زان تم غیر تعهد سا مز انی برای نمونه وم رد بررسی بیشتر از حد وتم سط می باشد.
سوال  .3وضعیت کیفیت خدمات از دیدگاه دانشجویان پردیس مرکزی دانش هاگ
سمنان چگونه است؟

جدول .5نمایش مقایسه میانگین کیفیت خدمات با میانگین فرضی3

شاخص
کیف تی خدمات
شاخص
مقایسه یم ان یگ ن کیف تی خدمات با یم ان یگ ن فرضی

تعداد

یم ان یگ ن

344

3/ 13

t

درجه زآ ادی
4/ 324

343

انحراف استاندارد
0/ 56
ا تخ الف یم ان یگ ن
0/ 13

خطای استاندارد یم ان یگ ن
0/030
نعم اداری
0/000

با توجه به جدول 5و بر اساس اینکه سطح نعم اداری کمتر از آلفا مساوی  0/ 05می باش ضرف ؛د   
صفر ومزآ ن رد میش دو  ،این به این نعم است که بین یم ان یگ ن نمونه وم رد بررسی و یم ان یگ ن فرضی
جا هعم ( )3تفاوت نعم اداری وج دو دارد؛ با توجه به اینکه یم ان یگ ن نمونه بدست آم ساسا رب هد    
جدول برابر با  3/ 13میباشد و این مقدار بیش زا رت رد تسا یضرف نیگنایم
کیف تی

ریغتم نازیم هجیتن       

خدمات برای نمونه وم رد بررسی بیشتر از حد وتم سط می باشد.

سوال  .4چه رابطه ای بین ابعاد فرهنگ سا مز انی با تعهد سا مز انی و کیف تی
پردیس مرکزی دانشگاه سمنان وج دو دار ؟د

خدمات در کارک نان
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جدول .6ماتریس همبس گت ی بین تم غیر ها و ابعاد پژوهش

نتایج جدول حاکی از آن است که بین ابعاد تخم لف فرهنگ سا مز انی ،تعهد س تیفیک و ینامزا
خدمات رابطه مث تب

و نعم اداری وج دو دار .د وج جم ،اه یگتسبمه نیا دو و لدم زا هدافتسا ز

    

عم ا تالد سا تخ اری را فراهم آور .د
پس از بررسی وض تیع
یا تف ن از قابل تی

تم غیر های پژوهش به نم ظور ارزی  یموهفم لدم یبا و نینچمه  نانیمطا

   

پیش ب نی ی نمرات یم ان تم غیرهای پژوهش و بررسی تناسب دادههای مشاهده ش هد

با مدل مفه مو ی پژوهش ،سوا تال 6و 5پژوهش با استفاده از مدل تخاس تالداعم ا دروم زین یر     
بررسی قرار گر نتف د .نتایج بررسی سوا تال در نم دو ار1و  2عنم کس شده اس .ت
سوال  .5قابل تی

پیشب نی ی تعهد سا مز انی از طریق فرهنگ س د ینامزا ر هاگشناد یزکرم سیدرپ      

سمنان چ وگ نه اس ؟ت

نمودار  .1اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت تخمین استاندارد
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ن هجیت حاصل از فرایند تحلیل سا تخ اری در بررسی این ه ناشن شهوژپ فد     ممم یدهددد ،فره گن
سا مز انی اثر سا تخ اری نعم اداری بر تعهد سا مز انی کارکنان دارد و میتواند  0/ 81از واریانس تعهد
سا مز انی کارکنان را ت ییب ن کند (نم دو ار.)1
سوال  .6قابل تی

پیشب نی ی کیف تی

خدمات از طریق فرهنگ سا مز انی در پردیس مرکزی دانش هاگ

سمنان چ وگ نه اس ؟ت

نمودار  .2اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت استاندارد

همچ ین ن ن یت هج تحلیل مسیر جهت بررسی ت یثأ ر فرهنگ س مدخ تیفیک رب ینامزا ا گنایب ت ر آ  ن      
است ک ،ه فرهنگ سا مز انی اثر سا تخ اری نعم اداری بر کیف تی

خدمات زومآ ش اد نانکراک ی ر و د

فرهنگ سا مز انی میتواند  0/ 92از واری یشزومآ تامدخ تفیک سنا

نکراک ا دنک نییبت ار ن   

  

(نم دو ار.)2
بحث و نتیجهگیری
امروزه دنیا را دنیای سا مز انها می نا نم د و وتم لیان آنها را انسانها می دانند و این وم ضوع ب فالخر
آن چیزی است که تا قبل از دو دهه گذش هت تصور می شد که سا مز انها را ابزارهای عقالیی برای
ایجاد هماه گن ی و ک تن رل افراد در جهت تحقق اهداف سا مز انی می پنداش نت د .بنابراین ا ممم روزه بر
این باورند که نم ابع انسانی با ارزشترین بنم ع برای سا مز انها به حساب میآیند .لذا طبیعی است که
توجه به آنها از اهمیت وافری بر وخ ردار باشد ،زیرا هر فردی در سا مز ان برای ارائه ر تف ار نم اسب
و مطل بو در راستای تحقق اهداف سا مز انی باید هم انگیزه داش هت باشد و هممم درست

نارب گگگ ی هتخ

شده باشد .صاح نب ظران علوم ر تف اری و ر تف ار سا مز انی ریشه فوم ق تی ها و شکستهای هر سا مز انی
را در فرهنگ آن سا مز ان که ت ثأ یرگذار بر انگیزش شغلی و تعهد س ینامزا کارک نامزاس نآ نان   
وخ اهد ب ،دو جس وجت میک نن د .همچنین انگ ییی زه و تعه ب لماع ود د سس س سسسسیار مه د م ر تهج 

عملک در
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کار مآ د و ارائه خدمات مطل بو از سوی کارکنان و در ن ب رثؤم یلماع هجیت ر اااا ااااای ت  مواد ححح ییی ات
سا مز انی وخ اهد ب .دو
پژوهش حاضر با هدف بررسی ت یثأ ر فرهنگ سا مز انی ب عت ر ه مزاس د ا  تامدخ تیفیک و ین در   

  

دانشکدههای پردیس مرکزی دانشگاه سمنان انجام شد .بر این اساس و با اتخاذ راهبرد پیم ،شیا
ابتدا مؤلفههای تشریح ک نن دة فرهنگ سا مز انی ،تعهد سا مز انی و کیف تی

خدمات شناسایی شدند و

سپس ،با استفاده از پرسشنا هم محقق سا هتخ فرهنگ سا مز انی ،پرسش عت همان ه مزاس د ا و روفلاب ین   
وکس  رل (( (  ) 1996و پرسش نشسرپ زا هتفرگرب تامدخ تیفیک همان ا مه و ناماروساراپ هم کککککککککککک ک ککک اران
( ) 88 91پاسخ هر سؤال پژوهشی اس خت راج و با استفاده از روشهای ت  هداد یطابنتسا و یفیصو ها    
تجزیه و تحلیل شدند .نتایج ومزآ ن (  tمستقل) بیانگر آن است ک عت ،ه ه مزاس د ا رفا ین ا وم د رد      
مطال هع در سطح مطل بو و وض تیع

وم ج دو فرهنگ سا مز انی و کیف تی

خدمات باالتر از وض تیع

مطلوب اس .ت همچ ین ن نتایج ب  هدمآ تسد ه در یکاح ،رضاح شهوژپ نآ زا ا نیب هک تس
فرهنگ سا مز انی با تعه و ینامزاس د

مدخ تیفیک ا حطس رد ت

گوناگون وم لفههای وم رد مطال هع رابطه مث تب

        

 یرادانعم (((((( (((((((  )p≥0/ 05در اب داع

وج .دراد دو جیاتن    یا تف ههههاییی تحقیق یتا

(س نرولی

سورن4002،؛ جاب ون ن و همکاران 5002؛ والدمن و لوک ،و 6002؛ اکساندری و همک ،نارا 7002؛
یانگ و همکاران8002،؛ سلیمانی و همکاران9002 ،؛ ) نیز بیانگر رابطه مث تب

فرهنگ سا مز انی با

تعهد سا مز انی کارکنان اس .ت سیلورسون ( )4002تعم قد اس ،ت ییاسانش تصرف نتخاس مهارف     
قوانین و ارزشهای سا مز ان در بستر فرهنگ سا مز انی انعطاف پذیر ،جنم ر به تعهد کارکنان نس تب
به اهداف و ارزشهای سا مز ان میگر دد  .یک کار نم د عتم هد کسی است

ش ره رد هک ر رد یطیا

  

سا مز ان باقی میماند و در تحقق اهداف سا مز ان مشارکت دارد در ن ،هجیت بهره نم دی از نیروی کار
عتم هد میتواند مزیت مضاعفی را برای سا مز ان ایجاد کند و جنم ر به عملکرد سا مز انی ارتقاء یا هتف
در وم قع تی های تم فاوت سا مز ان گ و ناویسابماس( ددر
شها ا نش نا
همکاران .) 2013 ،همچ ین ن نتایج پ هوژ ش ش
خدمات ارتباط مث تب

یرهوج  ،3002 ،،،،،،،ب و ناکپینالوا زا لقن ه
ممم یدهنددد ،ب مزاس گنهرف نی ا تیفیک و ین    

و نعم اداری وج دو دار .د از آنجا که عملکرد ی رد قفوم نامزاس ک گرو     

شناسایی نیاز کارکنان و ذینفعان سا مز ان و تا یم ن نم افع و رفاه آنان اس ،ت بنابراین تنظیم استراتژیها
و خطمشیهای فرهنگ سا مز انی مش نیمضت ،رادم یرت     ک دنن ههه ارزش و ینامزاس یاه
عملکرد کارکنان و در نهایت هب هب رجنم ب مدخ تیفیک دو اا ااا اااااات س نامزا

رد دهعت

  

ممم یگ در ددد  .ب د نیاربان ر
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در

چارچ بو فرهنگ سا مز انی پویا و انعطاف پذیر که در آن ،مدیریت سا مز ان شانس مش تکرا

رویهها و فرایندهای سا مز انی و طرح ایدههای ونتم ع و نوین را ب مهارف نانکراک یار     ممم یس زا ددد ،
ماه تی

کیف تی

خدمات سا مز ان نیز ارتقاء مییابد (توکر و تیچنر. )2600 ،

شها ای
در نهای ،ت نتایج حاصل از اجرای عم ا تالد س اب وسمه ،داد ناشن یراتخا تن ا جی       پ هوژ ش ش
(آپول تو جول ،سوی 8002؛ ولفانگ 2012 ،؛ احمد شاه و همکاران  2012 ،؛ زا وتام 1002 ،،،؛ ل و کو
کراو وف ر ،د 4002؛ ناکا یم ا سمپ ،و  ) 2011در سطح نعم اداری (  )p≥0/ 05فرهنگ سا مز انی با ض بیر
ت یثأ ر  0/ 81دارای اتر مث تب

بر تعهد سا مز انی اس .ت از سوی دی اب قباطم ،رگ     یا تف ههههاییی (بوش و 

ری رو 1002 ،،،،؛ کل ناراکمه و نی  1995 ،،،،،،،؛ جانس یچیر و نو  1997 ،،،،،،،؛ زوو و همک نارا 6002 ،،،،؛
ناکا یم ا ) 2011 ،فرهنگ سا مز انی با ضریب ت یثأ ر  0/ 91دارای اثر مث تب

و نعم ادار بر کیف تی
روص ت یتاذ    

است  ...ک و رتو  تکساه (((( (  ) 19 99تعم قدن گنهرف ،د هب ریذپ فاطعنا ینامزاس

ر تف ارهای مدوخ دیریتی و ان یگ زشی را در کارکنان افزایش میدهد و این امر باعث

خدمات
      

      

ممم یشو ددد که

کارکنان در جهت ارائه خدمات مطل بو و افزایش رضایت ذینفعان تالش ک نن د .در وص رتی که
کارکنان احساس ک نن د در اتخاذ تصمیمات س امزا ننن مش تکرا

و دنراد

درکلمع ،دنتسه میهس      

بهتری از دوخ نشان میدهند و عملکرد آنها جنم ر به رضایت ذینف  اهنآ ناع ا یتفایرد تامدخ ز     
میگر دد  .در واقع ،فراهم سا تخ ن فر تص
کارکنان سا مز ان جنم ر به ایجاد تعهد نس تب

مگیری مش تکرا ی و یلدمه ،
تصمی 

  

نانیمطا تیلباق رد

به اهداف و رویههای سا مز ان و ارائ رثؤم تامدخ ه    

توسط کارکنان سا مز ان میگر دد (استراوس و همکاران.)1002 ،
با توجه به بم احثی که مطرح گردید ،میت او ننن اذع وا تشاد نا لل ل للللین اق د ماد ر م  دد دددیریت فره گن
سا مز انی ،بررسی و شنا تخ

فرهنگ س امزا ننی وم ج .تسا دو

هب هتبلا روظنم اسانش یییییی یییییییی فره گن

سا مز انی وم ج دو باید ال وگ ی فرهنگ سا مز انی مطل بو تب یی ن شده باشد .در ای ضعا تروص ن ااا اااای
سا مز ان تحت ت ثأ یر فرهنگ مطل بو قرار میگیرند و در راس جوم تیعضو زا تیامح یات و اب د

   

سطح باالیی از وجدان کاری ،اخالق حر هف ای ،بنم ع ک تن رل درونی و توان یا ی یطابترا یاهتراهم     
سطح باال به گونهای عتم هد نس تب

به اهداف و رویههای س لمع ینامزا   

ممم یک نن ددد .تحق نینچ ق   

رویک س یاضف رد یدر ا نامز        ممم یتوان دد د عا  و شزیگنا لم م ققحت تهج رد شالت کرح     
عملکردهای کار مآ د از سوی کارکنان و ارائه خدمات تضم نی ی و با کیف تی

      

به مشتریان و ذینفعان

س د .ددرگ نامزا ر هنامزاس ا اههاگشناد ریظن یشزومآ ی             ن هئارا تامدخ تیفیک زی

هب هدش

          

76

49 13  پاییز/ شماره سوم/ سال نهم/ لنا هم رهبری و مدیریت زومآ شی
 فص

      

وج زا نانکراک دهعت و تیاضر نازیم و گنهرف

دانش وج یان تحت ت یثأ ر فره و ینامزاس گن

 هم وخ انی ویژگیهای فردی و،ت در این راستا. عملکرد و روابط آنها اس

سا مز انی حاکم بر ماه تی

 تحت ع  یگنهرف شوه ناون ووو وووو آگ زا یها نن نننوع تقاض و ا،شخص تی ی کارکنان با فرهنگ سا مز ان
خدمات زومآ شی میتواند

وخ اس هت دانش وج یان به ع ون ان مشتریان اول ةی خدمات دانشگاه از کیف تی

 اقتصادی و اشتغال از، اجتماعی،جنم ر به تحقق پیامدهای مطل بو در هنیمز رویکردهای زومآ شی
دد. سوی فارغ التحصیالن یا به عبارتی خروجی های سیستم دانشگاهی برای اجتماع عم مو ی گر
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